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Gerið Atlantic Supply Base til miðstøð fyri tilbúgving
Heldur enn at draga í hvør sína ætt og gera dupultíløgur kring landið í
tilbúgvingarútgerð áttu myndugleikarnir at gjørt Atlantic Supply Base til
miðstøð fyri tilbúgving heldur Eli Lassen, stjóri Hetta er fjórðu ferð Eli Lassen
er við á oljumessu í Aberdeen. Fyrstu ferð var í 2001. Stór menning er farin
fram hesi 10 árini, soleiðis at ein oljumessu í dag er ikki heilt tann sama sum í
2001. Her eru nógvar nýggjar vørur, tøknin broytist alla tíðina, so fyri okkum
hjá Atlantic Supply Base er tað umráðandi at fylgja við. Tí er tað gott at vitja
oljufeløg og veitarar av øllum møguligum slag á eini slíkari messu sigur Eli
Lassen. Hann vísir samtíðis á, at tað er sera áhugavert fyri okkum føroyingar
at síggja, hvussu langt norður og vestur oljufeløgini koma við sínum virksemi.
Hetta ger, at ein oljuútgerðarstøð sum hon í Runavík brádliga verður
áhugaverd fyri útlendsku oljufeløgini, sum arbeiða vestan fyri Hetland.
Teinurin til Føroya eftir vørum og tænastum er væl stytri enn til
útgerðarhavnirnar í Skotlandi. Tí eru her nógvir pengar at spara. Ein av
uppgávunum at luttaka á oljumessu er tí eisini at gera bæði oljufeløg og
undirveitarar í umheiminum varugar við møguleikarnar tey kunnu troyta í
Føroyum og fáa stórt gagn av. Tað er umráðandi at halda við líka og fáa
nýggjar kontaktir á eini slíkari messu. Dialogurin við oljufólk og veitarar kann
eisini oftani geva nógv. M.a. kom Eli Lassen í prát við veitara til oljuvinnuna,
sum spurdi eftir prísunum í Føroyum. Hann mundi dottið av stólinum, tá
hann hoyrdi um prísirnar vit brúka í Føroyum og helt fyri, at tað er ótrúligt,
sum prísirnir fyri vørur og tænastur eru nógv lægri í Føroyum enn aðrastaðni
greiðir Eli frá og leggur aftrat, at hetta eisini er eitt týðandi signal at fáa á eini
oljumessu. Stjórin á Atlantic Supply Base nýtti hesaferð eisini høvi at vitja á
grønlenska básinum. Hetta var áhugavert og ikki minst at kunna staðfesta, at
teir trupulleikarnir ella avbjóðingarnar, sum vit høvdu fyri 10 árum síðani, tær
hava tey í Grønlandi í dag. Vit hava keikantin og krøvini til hann, tað hava
grønlendingar ikki. So eingin ivi er um, at grønlendingar eiga eisini at hyggja
eftir, hvussu vit hava borið okkum at. Tilbúgvingin má loysast Umframt at
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eftir, hvussu vit hava borið okkum at. Tilbúgvingin má loysast Umframt at
reka oljuútgerðarsstøðina og hava hana klárað til komandi boringar á
landgrunninum, so hevur Eli Lassen brúkt nógv av síni tíð hesi einastu árini at
fáast við tilbúgvingarmál. Hetta er vorðið eitt av hansara hjartamálum, nú
hann sjálvur er vitni til, hvussu ringur standurin á hesum øki er í Føroyum í
dag. Tí gekk leiðin eisini inn á básar á oljumessuni, sum hava við tilbúgving at
gera. Her varð nýggjasta tøknin í sambandi við oljudálking og dálkingarverju
víst fram, nakað, sum avgjørt eigur at hava áhuga fyri føroyskar myndugleikar
heldur vágbingurin. Fyri eina útgerðarstøð sum Atlantic Supply Base, ið bert
hevur virksemi ein part av árinum - og haraftrat kunnu eisini ganga fleiri ár
uttan nakað virksemi yvirhøvur - har hevur tað týdning at finna fram til aðrar
uppgávur, sum náttúrliga hoyra til eina slíka støð. Og her heldur Eli Lassen, at
tað átti at verið so líka til og upplagt, at tilbúgvingin í Føroyum gjørdi brúk av
teimum møguleikum og geografisku plasering, sum støðin í Runavík hevur. Vit
hava arbeitt við eini ætlan at útvega okkum tilbúgvingarútgerð, eitt nú
útbúnað at forða oljudálking og at taka olju upp, tí vit halda tað vera so
náttúrligt fyri eina útgerðarstøð at standa fyri hesum. Men tíverri hevur tað
gingið ómetaliga striltið at fáa myndugleikarnar at lurta og skilja hetta. Ístaðin
síggja vit eina óhepna gongd, har lagt verður upp til, at hvør kommuna sjálv
skal taka sær av hesum og harvið brúka nógvar pengar og orku til at útvega
sær tilbúgvingarútgerð. Hesin tørvurin hevði verið nógv betri loystur um so
var, at eitt nú Atlantic Supply Base tók sær av hesum. Tað hevði verið bæði
betri og bíligari fyri allar partar. Enn hava vit so bara tosað fyri deyvum
oyrum. Eli Lassen vísir á, at oljufeløgini, sum bora, hava eisini brúk fyri at hava
samband við tilbúgvingarútgerð á landi, og tað hevði verið best fyri tey, um
tey tá høvdu ein veitara av venda sær til, sum aftur hevði alla útgerðina og
hevði fullu ábyrgdina. Og tað er júst hesa uppgávuna, sum ASB fegið sær, at
hon kann taka sær av.

